
 

1 

 

 วนัที ่20 กรกฎาคม 2560 

 

เรื่อง      น าสง่แบบรายงานผลการเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์บือ้งตน้ของ บรษิทั เพรซเิดนทเ์บเกอรี ่จ ากดั (มหาชน)  
(แบบ 247-6 ข) 

เรยีน เลขาธกิาร ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมการและผูถ้อืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เพรซเิดนทเ์บเกอรี ่จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย แบบรายงานผลการเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์บือ้งตน้ของ บรษิทั เพรซเิดนทเ์บเกอรี ่จ ากดั (มหาชน) 
(แบบ 247-6 ข) 

บรษิัท สหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส ์จ ากดั (มหาชน) (รวม
เรียกว่า “ผู้ทําคาํเสนอซ้ือ”) ในฐานะผู้ท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ ากดั (มหาชน) 
(“กิจการ”) ขอน าส่งแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลกัทรพัย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข) ของกจิการ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการและผู้ถือ
หลกัทรพัยข์องกจิการ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
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แบบรายงานผลการเสนอซ้ือหลกัทรพัยเ์บือ้งต้น 
1. วนัท่ียื่นแบบ 

20 กรกฎาคม 2560 
2. ช่ือหลกัทรพัยท่ี์เสนอซ้ือ 

หุน้สามญัของบรษิทั เพรซเิดนทเ์บเกอรี ่จ ากดั (มหาชน)  
3. ช่ือผูท้ าค าเสนอซ้ือ 

บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“SPI”) 
บรษิทั ไทยเพรซเิดนทฟู์ดส ์จ ากดั (มหาชน) (“TF”) 

4. ช่ือผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือ 
บรษิทั หลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

5. ระยะเวลารบัซ้ือทัง้หมดตามค าเสนอซ้ือ  
รวมเป็นระยะเวลา 25 วนัท าการ ตัง้แต่วนัที ่21 มถุินายน 2560 ถงึวนัที ่26 กรกฎาคม 2560  

6. จ านวนและสดัส่วนของหลกัทรพัยท่ี์ถืออยู่เดิมและท่ีมีผูแ้สดงเจตนาขายจนถึงส้ินวนัท่ี  
19 กรกฎาคม 2560 

6.1. หุน้ 

 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้น 

รอ้ยละเมือ่เทียบกบั
จ านวน 

หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกิจการ1 

รอ้ยละเมือ่
เทียบกบัสิทธิ 
ออกเสียง
ทัง้หมด 

ของกิจการ 
หุน้ทีถ่อือยู่เดมิ     
I. ผูป้ระกาศเจตนา     

1. SPI หุน้สามญั 97,119,600 21.58 21.58 
2. TF หุน้สามญั 42,237,500 9.39 9.39 

II. บุคคลกลุ่มเดยีวกบัผูป้ระกาศเจตนา - - - - 
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล
ตาม I และ II      

1. บรษิทั เพรซเิดนทไ์รซโ์ปรดกัส ์
จ ากดั (มหาชน) (“PR”) (บุคคล
ตามมาตรา 258 ของ SPI) 

หุน้สามญั 168,817,500  37.52 37.52 

หุ้นท่ีถืออยู่เดิมรวม หุ้นสามญั 308,174,600  68.48 68.48 
หุ้นท่ีมีผูแ้สดงเจตนาขาย หุ้นสามญั 100 0.00002 0.00002 
หุน้ทีถ่อือยู่เดมิรวมกบัหุน้ทีม่ผีูแ้สดง
เจตนาขาย 

    

I. ผูป้ระกาศเจตนา     
1. SPI หุน้สามญั 97,119,650 21.58 21.58 

                                                           
1 จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  =  จ ำนวนหุ้นสำมญั + หุ้นบริุมสิทธิ – หุ้นท่ีกิจกำรซือ้คืน และยงัคงค้ำงอยู ่ณ วนัสิน้เดือนของเดือนกอ่นเดือนท่ีมีกำร

ยื่นค ำเสนอซือ้  
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ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้น 

รอ้ยละเมือ่เทียบกบั
จ านวน 

หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกิจการ1 

รอ้ยละเมือ่
เทียบกบัสิทธิ 
ออกเสียง
ทัง้หมด 

ของกิจการ 
2. TF หุน้สามญั 42,237,550 9.39 9.39 

II. บุคคลกลุ่มเดยีวกบัผูป้ระกาศเจตนา - - - - 
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล
ตาม I และ II      

1. PR (บุคคลตามมาตรา 258 
ของ SPI) หุน้สามญั 168,817,500  37.52 37.52 

หุ้นท่ีถืออยู่เดิมรวมกบัหุ้นท่ีมีผูแ้สดง
เจตนาขายรวม 

หุ้นสามญั 308,174,700 68.48 68.48 

6.2. หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ  

 
หลกัทรพัย ์
แปลงสภาพ จ านวน 

หน่วย 
จ านวนหุ้น
รองรบั2 

รอ้ยละเมือ่เทียบกบัจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด 
ของกิจการ3 

 ประเภท รุน่ 

หลกัทรพัยท์ีถ่อือยู่เดมิ      
1. SPI - - - - - 
2. TF - - - - - 
หลกัทรพัยท์ีม่ผีูแ้สดงเจตนาขาย - - - - - 
หลกัทรพัยท์ีถ่อือยู่เดมิรวมกบั
หลกัทรพัยท์ีม่ผีูแ้สดงเจตนาขาย 

     

1. SPI - - - - - 
2. TF - - - - - 

                                                           
2 จ ำนวนหุ้นรองรับ  =  จ ำนวนหนว่ยคณูด้วยจ ำนวนหุ้นท่ีจะได้จำกกำรใช้สิทธิซือ้หรือแปลงสภำพต่อ หนึ่งหน่วยของหลกัทรัพย์ในรุ่นนัน้  
3 ดเูชิงอรรถ 1  






